
Andmebaasi krüpteerimine ja dekrüpteerimine

Me võime  küll  asetanud  kõikidele  andmebaasi  objektidele  ligipääsuõigused  eri  kasutajate 
jaoks,  kuid  ikkagi  võib  mõni  häkker  avada  vastava  faili  lihtsalt  failina  mingisuguse 
tekstiredaktori või muu programmi abil ja pärast mõningast vaevanägemist meie andmetele 
jälile saada.
Krüteerimine välistab selle võimaluse, muutes   faili koodi dešifreeimatuks (ühtlasi muudab 
andmebaasi kompaktseks). Dekrüpteerimine,  vastupidi taastab andmebaasi esialgse kuju.
Ei ole võimalik andmebaasi krüpteerida,  kui see on avatud.  Seega siis,  suleme kõigepealt 
andmebaasi. Kui sama andmebaas juhtub olema avatud mõnes teises võrku kuuluvas arvutis, 
ei ole samuti võimalik teda krüpteerida.
Krüpteerimine  ei  muuda  andmebaasi  objektidele  määratud  ligipääsuõigusi.  Seejuures  on 
oluline, et kasutajad, kes soovib andmebaasi krüpteerida, oleksid täielikud õigused ligipääsuks 
kõikidele andmebaasi tabelitele. Vastasel korral operatsioon ei õnnestu.
Andmebaas peab olema avatud Eclusive

Käivitame menüükäsu File //Encrypt with Password
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 ja anname salasõna.

Edaspidi faili avamisel küsitakse salasõna

Vastupidine operatsioon – dekrüpteerimine – toimub analoogiliselt.
Fail  peab  olema  samuti  olema  avatud  Eclusive.   Seejärel  saame  valida  File  //Decrypt 
Database.

Andmebaasi ülespanek arvutivõrku

Oleme huvitatud sellest,  et  andmebaasi  tabelid  oleksid ainult  ühes arvutis  meie kohalikus 
võrgus, aga teenindavad vahendid (vormid, päringud, jt) ka teistes arvutites. Tabelid on alati 
andmebaasi  vundament  –  need,  mis  tegelikult  informatsiooni  alal  hoiavad  –  ja  on  väga 
loomulik,  et  andmed  asuvad  ühes  arvutis.  Samas  soovime,  et  teised  kasutajad  omavahel 
arvutitelt neile ligi saada, kui nad selleks volitatud on.
Seame  ülesandeks  eraldada  üksteisest  andmebaasi  tabelid  ja  teenindavad  vahendid  ning 
salvestada tabelid uude andmebaasi, mis asub mingi teise võrgus oleva arvuti (nn. “serveri”, 
olgu ta nimi  Server) teatud kataloogis \\Server\Kataloog, samas kui teenindavad vahendid 
jäävad meie jooksavasse andmebaasi. Iga tööarvuti saab hiljem ühe koopia meie jooksvast 
andmebaasist. Kõik need koopiad viitavad siis ühele ja samale serveris asuvale andmebaasile, 
mis sisaldab ainult tabeleid. Kasutajate õigused kõikide andmebaaside kõikidele objektidele 
ligipääsuks saab hiljem määrata nii, nagu eespool kirjeldatud.
Enne võrku ülespanemist on kasulik andmebaas kompaktifitseerida: andmebaasi avatud olles 
käivitame menüükäsu  Fail / Compact & Repair Database ja saavutame vastava  accdb – 
faili olulise vähenemise. 
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Tabelite ja abivahendite eraldamiseks üksteisest (nn. “andmebaasi lõhestamiseks”, Split) tuleb 
käivitada menüükäsk Database Tools / Access Databases, mis avab järgmise dialoogiakna:

Andmebaasi  saab  “lõhestada”  ainult  see  Accessi  kasutaja,  kellel  on  tingimusteta  ligipääs 
kõikidele  selle  andmebaasi  objektidele  (kelleks  on  alati  üks  administraatoritest  või 
andmebaasi omanik)
Järgnevas  dialoogikastis,  Create  Back-End  Databse,   antakse  meile  võimalus  määrata, 
millisesse accdb- faili me soovime tabeleid üle viia.
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Uue faili nimeks tuleb panna nimi, kus ta serveris asuma hakkab ja seejärel vajutada nuppu 
Split. Pärast  “lõhestamist”  näeme,  et  meie  jooksvasse  andmebaasi  on  jäänud  alles  ainult 
viidad  tabelitele  (ehk  tabelilingid,  Links) samas  kui  kõik  ülejäänud  objektid  on  säilinud 
muutmatul kujul.

Vajadusel võim juurde luua uusi tabeleid, kuid need jäävad tegelikult samasse andmebaasi.

Oletame, et töö käigus tuli luua juurde üks tabel ja me soovime selle saata serveris olevasse 
andmebaasi, säilitades endal ainult viida sellele. Selleks, olles moodustanud uue tabeli oma 
andmebaasi, valime  ta välja ja anname menüükäsu External Data / Export / Access  ning 
määrame serveril andmebaasi kuhu tabel paigutatakse.
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Tabelit faili paigutatakse uus_tabel kui ka andmed.
Kuna me ei soovi seda tabeli oma töö-andmebaasis säilitada, siis kustutame ta ja teeme 
viitamise teises arvutis olevale andmebaasile. 
Selleks valime External Data / Import & Link / Access.
Kuid aknast valime Link to the data source by creating a linked table.
Edasi valime juba serverilt vajalik andmebaasi ja avanevast aknast soovitud tabeli.
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